
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Αξιοποιήθηκαν με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα σύγχρονες διδακτικές πρακτικές που προάγουν τη
διαδικασία της μάθησης, ενισχύοντας τη διάσταση της καινοτομίας στο σχολείο.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Εντοπίστηκε το πρόβλημα της σχολικής διαρροής και έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου με θετικό
πρόσημο.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν παρεμβάσεις για την προαγωγή θετικού κλίματος μεταξύ των μαθητών/τριών.
Απαιτείται η συστηματική και συνεχή παρέμβαση του σχολείου ως προς τον άξονα αυτό.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 



Περιγράφεται και τεκμηριώνεται πλήρως ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο άξονα και τα αποτελέσμτα που
προέκυψαν. Το σχολείο ανέπτυξε σειρά συνεργασιών και με άλλους φορείς. Φαίνεται ότι οι δράσεις για την
προαγωγή θετικού κλίματος αποτελούν μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Αναπτύχθηκε σχέδιο δράσης με στόχο την καλή επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Αν και δεν εκπονήθηκε σχέδιο δράσης σε αυτό τον άξονα από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης φαίνεται ότι
υπάρχει συμμετοχικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 8)

 

Το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει δράσεις εξωστρέφειας. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 9)

 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις εντός και εκτός του σχολείου.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 9)

 

Γίνεται προσπάθεια από το σχολείο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε



επιμορφωτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο έχει σαφή επιδίωξη για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, επικοινωνίας και συνεργασίας
ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς και την ένταξη ευάλωτων κοινωνικά μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Να αναπτυχθούν σχέδια δράσης με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο σύλλογος διδασκόντων φαίνεται να έχει ρόλο στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην καλή λειτουργία του σχολείου. Επίσης, να
σχεδιαστούν δράσεις εξωστρέφειας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Φαίνεται ότι η διοργάνωση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθτών/τριών αποτελεί επιδίωξη του
σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Να γίνει προσπάθεια συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα,
που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.


